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สวนที่ 1 
ขอมูลเบื้องตนของหนวยงาน 

 

1.1  ประวัติความเปนมาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี เดิมเปนภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว  สังกัดคณะ
ผ ลิตกรรมการ เกษตร  ซ่ึ ง เป นคณะแรกที่ ไ ด จั ดตั้ ง ขึ้ นต ามพระราชบัญญั ติ สถาบัน
เทคโนโลยีการเกษตรแมโจ  พ.ศ. 2518 ไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ  2518  โดยสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ ไดโอนยายสังกัดจากกรมอาชีวศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการมาสังกัดในทบวงมหาวิทยาลัย ตอมาป พ.ศ. 2539 ไดเปลี่ยนชื่อเปน“ มหา-
วิทยาลัยแมโจ”  ตอมาในป  พ.ศ. 2546  มหาวิทยาลัยแมโจไดยายจากทบวงมหาวิทยาลัยมาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ   ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว ไดรับอนุมัติใหจัดตั้งเปนคณะสัตวศาสตรและ
เทคโนโลยี  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยแมโจ ที่ 2/2551 เมื่อวันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  
โดยมีผูชวยศาสตราจารยประสาร วงศมณีรุง เปนรักษาการคณบดีคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  
ตอมามีการสรรหาคณบดีและไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหแตงตั้ง รองศาสตราจารย ดร. 
สุทัศน ศิริ เปนคณบดี เมื่อวันที่  25 มกราคม พ.ศ. 2552 ปจจุบันคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดแบงสวนราชการภายในออกเปน 5 งานดังนี้ 

1.)  งานบริหารและธุรการ 
2.)  งานคลังและพัสดุ 
3.)  งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 
4.)  งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา  
5.)  งานบริการวิชาการและวิจัย  

คณะฯ มีการผลติบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ดังตอไปนี้  
พ.ศ. 2518     เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวปก 

ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) 
พ.ศ. 2523   เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโคนม   

ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) 
พ.ศ. 2528   เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการผลิตสุกร  

ทษ.บ. (เทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต) 
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พ.ศ. 2537   เปดสอนระดับปริญญาตรี (4 ป) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตว
ศาสตร(โคนมและโคเนื้อ) สาขาวิชาสัตวศาสตร(สัตวปก) และสาขาวิชาสัตวศาสตร(การผลิตสุกร) 
 พ.ศ. 2538   เปดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(4 ป)สาขาวิชาสัตว-
ศาสตร (อาหารสัตว)  

พ.ศ. 2541   เปดสอนระดับปริญญาโท  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ 
ผลิตสัตว    

พ.ศ. 2548   ปรับปรุงหลักสูตรระดับริญญาตรีเปน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 4 สาขาวิชาเอกคือสัตวปก โคนมและโคเนื้อ การผลิตสุกร 
และอาหารสัตว พรอมทั้งปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโทเปน หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร 

พ.ศ. 2553   สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปดหลักสูตรใหมคือ หลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว 

 

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วตัถุประสงค 
  ปรัชญา 

 พัฒนาองคความรูในรูปแบบการเรียนรูทฤษฎีควบคูกับการปฏิบัติ  เพื่อ ผลิต
บุคลากรในสาขาวิชาชีพใหมีทักษะใฝรู  สูงาน  คิดเปน  และมีความเปนผูนําที่มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  

  
 วิสัยทัศน 
     สรางนักสัตวศาสตรระดับแนวหนาของประเทศ 
 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ในการผลิตบัณฑิตที่มีทักษะ ความรู 

ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพทางดานสัตวศาสตรใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว 

2.  บูรณาการวิจัยอยางมีทิศทาง เพื่อประโยชนตอการเรียนการสอน และบริการวิชาการ 
พัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งระดับชาติ และนานาชาติ 
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4.  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
5. สรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
6.  พัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การ

วิจัย  บริการวิชาการ  และกอเกิดรายได 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู ความสามารถในวิชาการ และวิชาชีพทางดานสัตว

ศาสตร ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงพัฒนาทางดานการผลิตสัตว 
2. เพื่อสรางและพัฒนาผลงานวิจัยดานสัตวศาสตรใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติ และ 
  นานาชาติ 
3.  เพื่อใหการบริการวิชาการและความรวมมือดานการผลิตสัตวแกชุมชน องคกรภาครัฐ และ 
  ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
4.  เพื่อสรางจิตสํานึกใหนักศึกษา บุคลากร  ใหมีสวนรวมในกิจกรรมทางดานทํานุบํารุง 
  ศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  
5.   เพื่อสรางและพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โปรงใส  และ 
  ตรวจสอบได 
6.  เพื่อพัฒนางานฟารมสัตว และวิสาหกิจใหไดมาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน   
  การวิจัย  บริการวิชาการ  และกอเกิดรายได 

 
2.   นโยบายการบริหารงานของคณะฯ 
 ดานการเรียนการสอน 

1. ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยูใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด และเปนไป
ตามความตองการของสถานประกอบการ  

2. สรางหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเปนทีต่องการของตลาด หรือผูประกอบการ  
3. พัฒนาหลักสูตรตาง ๆ ที่มีอยูเดิม และหลักสูตรใหมใหมคีวามเปนนานาชาติมากขึ้น  
4. สรางเครือขายความรวมมือในดานการเรยีนการสอนกับสถานบัน หรือหนวยงานอืน่ ทั้ง

ในและตางประเทศ  
5. สงเสริมสนับสนุนใหคณาจารยมีคุณวฒุ ิและตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น  
6. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหกับนักศึกษาเพื่อเพิ่มความเขมแข็งทางวิชาการ 
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 ดานการวิจัย 
1. สงเสริมและผลักดันใหคณาจารยและนักวชิาการของคณะฯ ทํางานวิจยัมากขึ้น และ

พัฒนาคุณภาพงานวิจยัใหดยีิง่ขึ้น  
2. แสวงหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจยั พรอมกับจัดสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนการ

ทํางานวิจยั การเผยแพรผลงานวิจยัของคณาจารยและนักวชิาการของคณะฯ ใหมากขึ้น  
3. พัฒนาอุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ ที่จะสนับสนุนใหการทํางานวิจยัของ

คณาจารย และนักวิชาการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
4. สรางเครือขายความรวมมือในการทํางานวจิัยกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน               

ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
 
 ดานการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยเฉพาะชุมชนรอบขาง ทั้งนี้
จะตองใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการใหบริการวิชาการแกสังคมดวยเพื่อเกิด 
การบูรณาการกับการเรียนการสอน  

2. จัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่มีการเรียน
การสอนในคณะฯ โดยใหมีการสืบคนหาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาที่มีการเรียนการสอน แลวจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมดังกลาวใหมี
การปฏิบัติสืบตอไปโดย ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในกิจกรรมดวย 

 
 ดานการบริหารและจัดการ 

1. สรางความสามัคคีระหวางบคุลากรในคณะฯใหมากยิ่งขึน้ ดวยการบรหิารงานที่โปรงใส 
และเที่ยงธรรมในรูปแบบของการมีสวนรวม และเปนมติของคณะกรรมการตัวแทน  

2. สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรของคณะฯ มีความรู มีศักยภาพในการทํางานสูงขึ้นตาม
สายงานและหนาที่  

3. ผลักดันใหมกีารจัดทําฐานขอมูลของงานแตละดาน เพื่อประโยชนในการบริหารงานได
รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

4. จัดใหมีระบบควบคุม ตรวจสอบการใชเงินงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายอยาง
ประหยดัและมีประสิทธิภาพ  
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5.   ผลักดันใหมีการใชเงินงบประมาณรายไดเปนแบบรวมศูนย มีการใชทรัพยากรรวมกันให
มากขึ้น และมีการจัดสรรเงินรายไดสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองของคณะฯ เพื่อการพัฒนา
คณะฯ ตอไปในอนาคต 

 
 ดานงานฟารมปศุสัตวและวิสาหกิจ 

1. พัฒนางานฟารมปศุสัตวใหอยูในรูปแบบเชิงพานิชย เพือ่กอใหเกิดรายไดแกคณะฯ มาก
ขึ้น 

2. ปรับปรุงระบบการบริหารงานฟารมปศุสัตวใหเอื้อตอการสรางรายได และสามารถ
สนับสนุนการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา และการทํางานวิจยัของคณาจารย  นักวิชาการ 
และนักศกึษาของคณะฯ  

3.   แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อที่จะพัฒนานวัตกรรมและ
วิสาหกิจ เพื่อเพิ่มรายไดของคณะฯ และยังเปนแหลงบมเพาะความรูใหกับนักศึกษา 

 

1.3  ภารกิจหลักของหนวยงาน 
 1.3.1 การเรียนการสอน 

• หลักสูตร 
  ในปการศึกษา 2551   คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี  มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 
และหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่เปดสอน จํานวน  2  หลักสูตร คือ 
  ระดับปริญญาตรี   จํานวน 1 หลักสูตร   คือ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร  ดังนี้  

- วิชาเอกสัตวปก   (2 ป และ 4 ป) 
- วิชาเอกการผลิตสุกร  (2 ป และ 4 ป) 
- วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ (2 ป และ 4 ป) 
- วิชาเอกอาหารสัตว  (4 ป) 

 

  ระดับปริญญาโท   จํานวน 1 หลักสูตร   คือ 
  -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสัตวศาสตร) 
  คณะฯ จะเปดสอนระดับปริญญาโทอีกจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว และปริญญาเอกจํานวน 1  
หลักสูตร คือ หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร (นานาชาติ) 
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 1.3.2 การวิจัย 
  ในปงบประมาณ 2552 บุคลากรของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี   ไดรับทุนทําวิจัย
จากทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย  เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น  11  โครงการ   เปนจํานวนเงิน
รวม      2,044,500  บาท   ดังนี้ 
 

ที่ 
วันที่เริ่ม/
สิ้นสุด 

หัวขอ ผูวิจัย แหลงเงิน 
จํานวน
เงิน 

แหลงทุนวิจัยภายใน     
1 ต.ค.2551 -     

ก.ย.2552 
การใชเม็ดลําไยทดแทนขาวโพดในอาหาร
ไกกระทง 

ดร.ทองเลียน 
 บัวจูม 

เงินโครงการ
พัฒนางานวิจัย 
คณะสัตวศาสตรฯ 

35,000 
 

2 ต.ค.2551 -     
ก.ย.2552 

การสลายตัวของโภชนะในเปลือกมะมวง
หมักรวมกับรําละเอียดและใบกระถินใน
กระเพาะรูเมนของโคนม 

รศ.ดร.สมปอง  
สรวมศิริ 
พรอมคณะ 

เงินโครงการ
พัฒนางานวิจัย 
คณะสัตวศาสตรฯ 

35,000 

3 ต.ค.2551 -     
ก.ย.2552 

การใชประโยชนจากเศษเหลือจากการผลิต
น้ําเตาหูเปนแหลงอาหารขนเลี้ยงแกะ 

อาจารยไพโรจน 
ศิลมั่น 

เงินโครงการ
พัฒนางานวิจัย 
คณะสัตวศาสตรฯ 

35,000 

4 ม.ค. 2552 - 
ก.ค. 2553 

การศึกษาการใชประโยชนไดของสาร            
โพลีฟนอลในเมล็ดลําไยและกากเมล็ดลําไย
ในอาหารไกเนื้อ 

ผศ.ดร.นรินทร   
ทองวิทยา 

เงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย  
(สน.วิจัย) 

300,000 

5 ม.ค. 2552 - 
ก.ค. 2553 

การผสมเทียมโคนมดวยน้ําเชื้อโคนมแช
แข็งที่ผานกระบวนการคัดเพศเมียดวย
ปฏิกิริยาไซโตทอกซิคซิต้ี 

อาจารยวิวัฒน   
พัฒนาวงศ 

เงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย  
(สน.วิจัย) 

120,000 

6 ม.ค. 2552 - 
ก.ค. 2553 

ผลการใชบัวบกเสริมในอาหารสุกรระยะ
เจริญเติบโตทีมีตอสมรรถภาพการ
เจริญเติบโต ภูมิคุมกันโรค และ
องคประกอบของเลือด 

ผศ.ดร.อภิชัย     
เมฆบังวัน 

เงินงบประมาณ
มหาวิทยาลัย  
(สน.วิจัย) 

300,000 

7 ต.ค. 2552 - 
พ.ค. 2553 

 

ศึกษาการใชประโยชนไดของเศษขิงดอง
ในไกเนื้อ 

ผศ.ดร.นรินทร 
ทองวิทยา 

เงินโครงการ
พัฒนางานวิจัย 
คณะสัตวศาสตรฯ 

20,000 
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ที่ 
วันที่เริ่ม/
สิ้นสุด 

หัวขอ ผูวิจัย แหลงเงิน 
จํานวน
เงิน 

8 ต.ค. 2552 - 
พ.ค. 2553 

 

การปรับปรุงสูตรอาหารไกพ้ืนเมืองโดยใช
อาหารหมักและหอยเชอรี่เปนหลัก 

ดร.ทองเลียน  
บัวจูม 
ดร.บัวเรียม 
มณีวรรณ 

เงินโครงการ
พัฒนางานวิจัย 
คณะสัตวศาสตรฯ 

20,000 

9 ต.ค. 2552 - 
พ.ค. 2553 

 

การศึกษาคุณคาทางอาหารและการยอยได
ของเปลือกกลวยหมัก 

รศ.ดร.ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 

เงินโครงการ
พัฒนางานวิจัย 
คณะสัตวศาสตรฯ 

20,000 

รวมแหลงทุนวิจัยภายใน 885,000 

แหลงทุนวิจัยภายนอก 

10 ม.ค. 2552 - 
ก.ค. 2553 

ระบบการผลิตโคเนื้อและการพัฒนาอาชีพ
การเลี้ยง โครงการประสานงานวิจัย 
ตอเนื่อง 18 เดือน ม.ค. 2552 – ก.ค. 2553 

รศ.ดร.ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 

สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) 

859,500 

11 ม.ค. 2552 - 
ก.ค. 2553 

การขยายศักยภาพการผลิตและการตลาด
เนื้อโคขุนคุณภาพดีในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

ดร.ดํารง                 
ลีนานุรักษ 
รศ.ดร.ญาณิน 
โอภาสพัฒนกิจ 
ผศ.ดร.พิสุทธิ์ 
เนียมทรัพย 
อาจารยธนนันท 
ศุภกิจจานนท 
รศ.ดร.สกล  ไขคํา 
อาจารยไพโรจน 
ศิลมั่น 
อาจารยวิวัฒน 
พัฒนาวงศ 

กรมปศุสัตว 
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ 

300,000 

รวมแหลงทุนวิจัยภายนอก 1,159,500 

 
 
 



                                                                                                              คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
                                                                                                    รายงานประเมินตนเองประจําปการศึกษา 2552 

 
 
 
 

8

 

 
 1.3.3 การบริการวิชาการ 

งานบริการวิชาการแกสังคมเปนพันธกิจที่คณะฯ   ใหความสําคัญและตระหนกัดวีา
ตองมีการดําเนินงานใกลชิดกับชุมชน  และเกษตรกร   การดําเนินงานสวนใหญเปนการใหบริการ
วิชาการ   ดานการถายทอดเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ  เชน  
  1) ฐานการเรยีนรูดานเกษตร จํานวน 5 ฐาน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ ประจําป 
2551  ดังนี ้

- โครงการฐานเรียนรูการเลี้ยงสุกรแบบครบวงจร   
- โครงการฐานการจัดฐานเรียนรูและฝกอบรมดานอาหารสัตว   
- โครงการฐานเรียนรูการผลิตไกพื้นเมืองแบบครบวงจร   
- โครงการฐานการเรียนรูการผลิตปุยหมักจากมูลโค   
- โครงการฐานการเรียนรูการผลิตน้ํานมพาสเจอรไรส   
2) การจัดฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการ 

  3) การออกรายการวิทย ุ 
  4) การจัดนิทรรศการทั้งในและนอกสถานที่  
  5) การฝกอบรมระยะสั้น   
  6) รับเชิญเปนวิทยากรและผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
  7) การใหคําปรึกษาแกเกษตรกร 
  8) การใหบริการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

ในปจจุบันคณะฯ   ไดพัฒนาเครือขายความรวมมือทางดานวิชาการกับชุมชน 
และบริษัทเอกชนที่เกี่ยวของกับการเลี้ยงสัตว  เชน  

-  ความรวมมือทางวิชาการดานสัตวปกของฟารมสัตวปกกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ 
      อุตสาหกรรม  จํากัด    

-  ความรวมมือทางวิชาการดานการเลี้ยงสุกรของฟารมสุกร และดานการแปรรูป 
       ผลิตภัณฑสุกร กับบริษัทเบทาโกรภาคเหนือเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด     
  -  โครงการความรวมมือดานการเลี้ยงสุกรขุนในระบบอีแวป 
  -  โครงการวิเคราะหคุณภาพน้ํานมดิบแกสมาชิกสหกรณโคนมแมโจ จํากัด   
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 1.3.4  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

  บุคลากรและนักศึกษาของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดเขารวมกิจกรรม/
โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษส่ิงแวดลอมตามที่มหาวิทยาลัยและคณะฯไดจัดขึ้น
อยางสม่ําเสมอ โดยในปการศึกษา 2551 ไดเขารวมกิจกรรมของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย คือ 
การแขงขันทักษะกีฬา 4  จอบแหงชาติ  การแขงขันกีฬาทักษะเกษตรแมโจ   เปนตน  และใน
แผนการปฏิบัติงานของคณะฯ ไดกําหนดกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมตาง ๆ  เชน โครงการ
สืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต   ซ่ึงมีการรดน้ําดําหัวผูอาวุโสของคณะฯ, งานสืบสานวัฒนธรรม
ยี่เปง โครงการทําบุญพรรษา, และโครงการทําบุญใหสัตวทดลอง เปนตน 
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1.4 โครงสรางหนวยงานคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการประจําคณะ คณบด ี

รองคณบดี 
ฝายวิชาการและวิจัย 

รองคณบดี 
ฝายบริหาร 

รองคณบดีฝายวางแผน 
และพัฒนาวิสาหกิจ 

สํานักงานคณบดี 
งานฟารม 

งานฟารมโคนมและโคเนื้อ 

งานฟารมสัตวปก 

งานฟารมสุกร 

งานนโยบาย แผนและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา งานคลังและพัสดุ 

 
งานบริหารและธุรการ 

งานบริการวิชาการ 
และวิจัย 

งานบริการการศึกษา 
และกิจการนักศึกษา 

งานหองปฏิบัติการ           
และเครื่องมือวิทยาศาสตร 
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คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลย ี

หลักสูตร สํานักงานคณบดี 

 
   การบรหิารสวนงานของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาตรี : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (สัตวศาสตร) 

ประเภท 
เทียบเขาเรียน 2 ป 

ประเภทเรียนเต็ม 
หลักสูตร  4  ป 

ระดับปริญญาโท 

ระดับปริญญาเอก 

งานนโยบาย แผน 
และประกันคุณภาพ 

งานคลังและพัสด ุ

งานบริหารและธุรการ 

งานบริการการศึกษา 
และกิจการนักศึกษา 

งานบริการวิชาการ 
และวิจัย 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกสัตวปก 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกการผลิตสุกร 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกสัตวปก 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกการผลิตสุกร 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกโคนมและโคเนื้อ 

สาขาสัตวศาสตร  วิชาเอกอาหารสัตว 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาสัตวศาสตร 

สาขาวิชาการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการผลิตสัตว** 

สาขาวิชาสัตวศาสตร (นานาชาติ)** 

**  อยูระหวางดําเนินการ 
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  จํานวนบุคลากร 

ในปการศึกษา 2552 คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 72 คน 
จําแนกตามตําแหนง ไดดังนี้ 

   

สังกัด ขาราชการ 
พนักงาน 
ม./ราชการ 

ลจ.ประจํา 
จางเหมา/ลจ. 
ชั่วคราว 

รวม 

คณะสัตวศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

21 16 13 22 72 

รวม 21 16 13 22 72 

 
บุคลากรสารอาจารย จํานวนรวม 22 คน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไดดังนี้ 

 
สังกัด/ตําแหนง ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

คณะสัตวศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

0 6 16 22 

รวม 0 6 16 22 

 
           บุคลากรสายอาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ไดดังนี ้

 
สังกัด/ตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย รวม 

คณะสัตวศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

9 8 5 22 

รวม 9 8 5 22 
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  จํานวนนักศึกษา และบัณฑิต 
   1.6.1  จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา 2552 มีดังนี ้
      1) ระดับปรญิญาตรี   จํานวน   707 คน 
      2) ระดับปรญิญาโท   จํานวน     33 คน 
       รวมทั้งสิ้น จํานวน   740 คน 
 
   1.6.2  จํานวนบัณฑิตในปการศึกษา 2552 มีดังนี ้
      1) ระดับปรญิญาตรี   จํานวน  224 คน 
      2) ระดับปรญิญาโท   จํานวน    11 คน 
       รวมทั้งสิ้น จํานวน  235 คน 
 

  งบประมาณป 2552 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานทั้งสิ้น 

จํานวน28,413981.14 บาท แบงเปนเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 19,284,700.00  บาท เงิน
งบประมาณรายได จํานวน  9,129,281.14 บาท  ในการดําเนินงานมีคาใชจายแยกตามงบรายจาย 
ดังนี้ 

จากเงินงบประมาณรายได 
1. งบบุคลากร   จํานวน     126,332.62 บาท 
2. งบดําเนินงาน   จํานวน  4,415,455.04 บาท 
3. งบเงินอุดหนุน  จํานวน  2,101,174.25 บาท 
4. งบลงทุน   จํานวน  1,568,748.10 บาท 
5. งบรายจายอื่น   จํานวน   - บาท 
 
จากเงินงบประมาณแผนดิน 
1. งบบุคลากร   จํานวน           13,883,603.00 บาท 
2. งบดําเนินงาน   จํานวน  3,198,597.72 บาท 
3. งบลงทุน   จํานวน   - บาท 
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อาคารสถานที่ คณะฯ มีอาคารสถานที่ ดังนี้ 
 อาคารสัตวศาสตร 
 โรงชําแหละสกุร 

1.   อาคารศูนยสัตวศาสตรและเทคโนโลยี    1  หลัง 
     ขนาดเนื้อที่ 14,200 ตารางเมตร ประกอบดวย 

- สํานักงานคณบดี 
- หองเรียน 
- หองปฏิบัติการอาหารสัตว 
- หองปฏิบัติการนมและผลิตภัณฑ 
- หองปฏิบัติการผสมเทียม 
- คลินิกสัตว 
- หองประชุมนานาชาติ 
- โรงฆาสัตวและทําผลิภัณฑสัตว 

2.  อาคารปฏิบัติการโคนมและผลิตภัณฑพรอมครภุัณฑ (750 ตรม.) 1  หลัง 
3.  อาคารปฏิบัติการสัตวปกและสุกรพรอมครุภัณฑ   1  หลัง 
4. อาคารอาหารสัตว      1  หลัง 
5. โรงผลิตและระบบประปาในไรฝกวิเวกฯ    1  หลัง 
6. ฟารมและไรฝกนักศกึษา 

6.1  ฟารมสัตวปก 
 -  อาคารฟกไขพรอมครุภัณฑ 
 -  โรงเรือนไขไก 
 -  โรงเรือนไกกระทง 
 -  โรงเรือนไกพันธุแทพรอมอุปกรณ 
 -  โรงเรือนพอแมพันธุ ขนาด 8 x 12 ม. 
6.2  ฟารมสุกร 
 -  โรงเรือนสุกรแบบรวมพรอมอุปกรณ 
 -  โรงเรือนสุกรขุน 
 -  โรงเรือนพอแมพันธุ ขนาด 10 x 28 x 2.65 ม. 
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6.3  ฟารมโคนมและโคเนื้อ 
 -  คอกเลี้ยงแมโค 
 -  คอกโคเนื้อและโรงผสมเทียม 
 -  โรงเรือนเล้ียงลูกโค 3-4 เดอืน 
 -  โรงเรือนกระบือ พรอมสวนประกอบรั้วกั้น 
 -  โรงเรือนสัตวเฉพาะอยาง 
 -  โรงเรือนแพะและแกะ 
 

  1.5   ระบบและกลไกประกันคุณภาพของหนวยงาน 
คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี

การดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาตั้งแตเปนหนวยงานที่สังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร และจัดตั้งเปนคณะฯ เมื่อป
การศึกษา 2551 ทั้งนี้ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามพันธกิจทั้ง 5 ดาน สอดคลองกับพันธ
กิจและวัตถุประสงคของคณะฯ และมหาวิทยาลัยแมโจ ซ่ึงมหาวิทยาลัยแมโจมีการกําหนดคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนประจําทุกป 

ในปการศึกษา 2552  คณะฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ 
เพื่อกําหนดนโยบายและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา โดยคณะกรรมการ
ประกอบดวย ผูบริหาร ประธานหลักสูตร หัวหนางานสํานักงานคณบดี นายกสโมสรนักศึกษา 
และหัวหนางานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ เปนกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้คณะฯ 
ยังไดแตงตั้งคณะทํางานจัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง เพื่อทําหนาที่รวบรวมเอกสารและ
จัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง ของคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี ตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประกอบดวย รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย ตัวแทน
คณาจารย หัวหนางานสํานักงานคณบดี หัวหนางานตาง ๆ นายกสโมสรนักศึกษา อุปนายกฝาย
ประกันคุณภาพ ประธานชมรมตาง ๆ และหัวหนางานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ เปน
คณะทํางานและเลขานุการ 
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  1.6  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา 

คณะฯ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2551  เมื่อวันที่ 26-27 
กรกฎาคม  2552   เกณฑการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบ
ไปดวย  9  องคประกอบ  41  ตัวช้ีวัด  คณะผานการประเมินดวยระดับ 2.00  (ผลการประเมินอยู
ระดับ พอใช) ซ่ึงมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน  และคณะฯ  ไดมีการปรับปรุงตาม
ผลการประเมินดังนี้ 

   
จุดเดน ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

ปการศึกษา 2552 
องคประกอบท่ี  1ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

-    - ควรวิเคราะหความสอดคลอง ของ
แผนกลยุทธกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
และยุทธศาสตรของชาติ 
  - ควรกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
แผนปฏิบัติงานและกําหนดเปาหมายให
ครบถวนและสอดคลองกับผลการประเมิน 
   - ควรจัดทํารายงานผลการวิ เคราะห
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติงานอาจแยก
ตามประเด็นยุทธศาสตรหรือกลยุทธหรือ
พันธกิจเพื่อใหทราบประสิทธิภาพการ
พัฒนาและผลที่เกิดขึ้นทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
 

   - คณะฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนกล
ยุทธระยะ 4 ป(2553-56) ซึ่งสอดคลอง
กับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยโดยคณะฯ  
ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานของคณะฯ เมื่อวันที่ 22  
มีนาคม  2552 
   - คณะฯไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานของคณะฯ เพื่อ
จัดทําแผนปฏิบัติงานของคณะฯ  และ
ไดแตงตั้งคณะกรรมการติดตาม  และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนของ
คณะฯ ซึ่งมีหนาที่ติดตามผลการสําเร็จ
ของแผนปฏิบัติงานทุกไตรมาส  และ
รายงานใหกรรมการประจํ าคณะฯ  
ทราบ 

องคประกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน 
- มีคณาจารยที่มีคุณ 
วุฒิปริญญาเอกเปนจํานวนมาก 
- มีแหลงเรียนรูและทรัพยากรที่เอื้อตอ
การจัดการเรียนการสอนและ 

 - ควรสง เสริมใหคณาจารย ในคณะมี
ความรู ความเขาใจในเรื่องการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญใหมากขึ้น 
 - ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย
มีการวัดผลและการประเมินผลการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรู 

 - คณะกรรมการประจําหลักสูตรจะ
ดําเนินการประเมินผลการเรียนการ
สอน  แล ะนํ า ผ ล ก า รป ร ะ เ มิ น ม า
ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนสอน โดย
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ
ทุกภาคการศึกษา  
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จุดเดน ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

ปการศึกษา 2552 
องคประกอบท่ี 2 : การเรียนการสอน 
ก า ร ฝ ก ป ร ะ สบก า รณ
วิชาชีพ 

และอิงการพัฒนาพัฒนาการของผูเรียนอยางเปน
ระบบ   และนําผลการประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและผู เรียนอยาง
ตอเนื่อง 
- ควรมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากชุมชน
ภายนอก  และนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนา
และการจัดการเรียนการสอน 
-  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมีการ

พัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหมากยิ่งขึ้น 
 - ควรสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยใน
ช้ันเรียนเพื่อนําผลการวิจัยมาปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 

   

องคประกอบท่ี 3 : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  - ควรจัดทําแผนพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก

นักศึกษาอยางเปนรูปธรรมและกําหนดนโยบายดาน
ศิษยเกาสัมพันธ และจัดบริการศิษยเกา เชน อบรม
เพิ่มเติมดานวิชาการใหม ๆ โดยอาจรวมมือกับชมรม
ศิษยเกาและสมาคมวิชาชีพ 
 - ควรสงเสริมใหสโมสรนักศึกษาจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานในสวนกิจกรรมของนักศึกษา รวมกับ
ผลการดําเนินงานโครงการพัฒนานักศึกษาของคณะ 
เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาตอไป 
 - ควรสรุปจํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาใหชัดเจน โดยอาจแยกตามชั้นป/วิชาเอก 
 

- คณะฯ  มีการจัดทํ าโครงการอบรม
พัฒนาวิชาชีพใหแกนักศึกษา   และมี
โครงการสํารวจความตองการของศิษย
เกาในการเพิ่มพูนความรู 
- คณะฯ  มี โครงการพัฒนากิ จกรรม
นักศึกษา   โดยจัดตั้งสโมสรนักศึกษา 
และชมรม ในการดําเนินกิจกรรมของ 
นศ. ตองมีจัดทําเปนโครงการ และมีการ
รายงานผลการดําเนินงานของโครงการ
ทุกโครงการ/กิจกรรม 

องคประกอบท่ี 4 : การวิจัย 
 - คณาจารยมีตีพิมพเผยแพร
ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สรางสรรค ในสัดสวนที่สูง 

- ควรมีการแสวงหาแหลงทุนวิจัยจากภายนอก 
- ควรมีการวางแผนและผลักดันใหคณาจารยทุกคน
ทําวิจัย 

- คณะฯ สนับสนุนสรางทีมวิจัยเพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการวิจัย สําหรับขอเงินอด
หนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 
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จุดเดน ขอเสนอแนะ การดําเนินการ 

ปการศึกษา 2552 
  - คณะฯ  มีการจัดสรรทุนสนับสนุน  

สําหรับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

องคประกอบท่ี 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม 

- ผูบริหารและหนวยงานให

ความสําคัญกับการบริการ
วิชาการแกสังคม 
 - มีความรวมมือที่เขมแข็ง
กับหนวยงานภายนอก ใน
การใหบริการวิชาการแก
สังคม 

 - ควรมีแผนและกลยุทธในการบูรณาการการบริการ
วิชาการแกสังคม  เขากับภารกิจดานอื่น  ๆ  เชน 
งานวิจัย   การเรียนการสอน หรือการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม อยางเปนระบบ 

- คณะฯ  มีการแตงตั้ งคณะกรรมการ
บริหารงานฟารมและวิสาหกิจ   เพื่อ
ดําเนินการจัดทําแผนและกลยุทธดานการ
บริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบท่ี 6 : การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- ผูบริหารและหนวยงานให

ความสําคัญกับการบริการ
วิชาการแกสังคม 
 - มีความรวมมือที่ เขมแข็ง
กับหนวยงานภายนอก  ใน
การใหบริการ วิชาการแก
สังคม 

- ควรรวบรวมและวิเคราะหกิจกรรมดานการทํานุ
บํ ารุ งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่
เกี่ยวของกับวิชาชีพสัตวศาสตร  เพื่อนํามาจัดทํา
แผนงานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับการเรียนซึ่งจะ
กอใหเกิดเอกลักษณของคณะที่โดดเดนและนําไปสู
การกําหนดมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมได 

 - คณะกรรมการประจําคณะฯ  ไดจัดทํา
น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผน ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ชัดเจนและบูรณาการ
กับภารกิจอื่น ๆ 

องคประกอบท่ี 7 : การบริหารและการจัดการ 
 - มีการจั ดทํ าแผนพัฒนา
บุคลากร  และแผนพัฒนา
ตนเองที่ชัดเจน 
- ผูบริหารใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของบุคลากร
แ ล ะ ป ร ะ ช า ช น ใ น ก า ร
บริห ารง าน  โดย กํ าหนด
ผู รั บผิ ดชอบรวบรวมข อ
รองเรียนในดานตางๆ  ไว
อยางชัดเจน และกําหนดให
เป นว าระในการประชุ ม
กรรมการประจําคณะทุกครั้ง 

 - ควรหาแนวทางในการนําแผนพัฒนาบุคลากรและ
แผนพัฒนาตนเองไปใชใหเกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมตอไป 
- ควรมีการกําหนด KPI Owner  และ  Data  Owner  
ของตัวบงช้ีแตละตัว และติดตามการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงช้ีอยางสม่ําเสมอ 

 - คณะฯ  มีแผนพัฒนาบุคลากร โดยมี
การสํารวจความตองการในการพัฒนา
ตนเองใหสอดคลองกับภาระงาน  เพื่อให
การสนับสนุนในการพัฒนาตนเอง 
- คณะฯ  มีการกําหนดผูรับผิดชอบแตละ
ตัวบงช้ีพรอมติดตามประเมินผล  และ
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะทุก
ไตรมาส 



                                                                                                                      คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแมโจ 
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องคประกอบท่ี 8 : การเงินและงบประมาณ 
 - มี แ ห ล ง ท รั พ ย า ก ร ที่ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ส า ม า ร ถ
ก อ ใ ห เ กิ ด ร า ย ไ ด
นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา 

 - ควรปรับแผนกลยุทธทางการเงินใหชัดเจนโดย
กําหนดตัวช้ีวัดและเปาหมายใหชัดเจน 
 - ควรมีการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่
เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

- คณะฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการวิเคราะห
ความตองการใชทรัพยากรรวมกันกับ
หนวยงานอื่นของคณะฯเพื่ อทํ าการ
วิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกัน  และใช
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบท่ี 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 - ผูบริหารคณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษา ตระหนักและ
ใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนอยางดี 
 

 - ควรมีการนําผลการประเมินดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในปที่ผานมา ไปใชในการวางแผน
เพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของคณะอยางตอเนื่อง 
โดยกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 
- ควรสรางความเขาใจแกนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาท
ของนักศึกษาตอการประกันคุณภาพการศึกษา และ
การนําวงจรคุณภาพ PDCAไปใชในการจัดกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

   - คณะฯ  ไดมีการใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา    และจัด
อบรมการนําวงจรคุณภาพ   PDCA มาใช
ในการจัดกิจกรรม 


